REF. CBR23847

Pris vid förfrågan Hus/Villa - Till salu

Hus/Villa med 5 Sovrum till salu i Llafranc / Calella / Tamariu, Costa Brava
Spanien » Costa Brava » Llafranc / Calella / Tamariu » 17210

5

6

389m²

140m²

Sovrum

Badrum

Byggyta

Totalyta
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ÖVERBLICK

Fantastiskt hus vid havet med fantastisk utsikt och direkt
tillgång till Canadell-stranden, i Calella de Palafrugell.
Unikt hus med spektakulär havsutsikt belägen vid stranden vid Canadell-stranden,
ett av de bästa områdena i den populära staden Calella Palafrugell. Det har ett
utmärkt läge inom gångavstånd från alla tjänster och butiker i denna vackra fiskeby.
Vi kommer in i huset genom en härlig inre uteplats med en parkeringsplats för en bil.
Ingången leder oss till dagområdet, som består av ett rymligt vardagsrum med matsal
med tillgång till en imponerande söderläge terrass med unik utsikt över havet och
Canadell stranden.
På första våningen har vi master-sviten med fantastisk utsikt över havet, ett
vardagsrum och ett privat badrum med badkar, ett sovrum med dubbelsäng som har
en trevlig uteplats och ett komplett badrum med badkar. Ett sovrum med eget
badrum för servicepersonal slutför denna våning.
Den andra våningen består av två dubbelrum med havsutsikt, två kompletta badrum
med badkar och tvättstuga.
Slutligen, precis på stranden, kommer vi till ett rymligt rum med kök och grill, perfekt
för fester och med direkt tillgång till sanden. Den har ett stort utrymme som gör att
du till och med kan lagra en liten båt och strandutrustning, en dusch och toalett, en
källare och ett maskinrum.
Kontakta oss för mer information.
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lucasfox.se/go/cbr23847
Havsutsikt, Strand, Terrass, Naturligt ljus,
Parkering, Dubbla fönster, Exteriör, Förråd,
Grillplats, Inbyggda garderober,
Luftkonditionering, Tvättstuga, Utrustat kök
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Viktig information om fastigheter som erbjuds av Lucas Fox. Alla fastigheters uppgifter är inte ett erbjudande eller avtal, eller en del av en. Du bör inte förlita sig på uttalanden
från Lucas Fox i de uppgifter, varken muntligen eller skriftligen som materiellt riktiga om fastigheten, dess skick eller dess värde. Varken Lucas Fox eller någon tillhörande
agent har någon rätt att göra några utfästelser om fastigheten, och all information som ges ut är följaktligen helt utan ansvar för medlaren, säljare eller leasegivare. Innan
undertecknandet av alla handlingar som rör fastigheten rekommenderar vi att alla köpare konsulterar en oberoende advokat och vid behov genomför en undersökning av
fastigheten för att säkerställa tillståndetet/mätningar. Områden, mätningar och givna avstånd är ungefärliga och bör kontrolleras av köparen.
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